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2 A fent magadott árak a Mitutoyo által javasolt Nettó kiskereskedelmi árak. Az alkalmazott árfolyam 310HUF/EUR.

QM-magasságmérő: ABSOLUTE 1D magasságmérő
†Nagy pontosságú és felbontású ABSOLUTE lineáris enkóder magasságméréshez
†Pontosság: ± (2,4 + 2,1 L / 600) μm L = mérési hossz (mm)
†Pneumatikus meghajtó mechanizmussal rendelkező és nem rendelkező típusok
†Rendkívül magas elem élettartam
†Egyszerűen végrehajthatja a gyakran alkalmazott méréseket – így a belső/külső átmérő 

méréseit, és menetemelkedés számításokat – ikon alapú vezérlőkkel, melyek támogatják  
az egyszerű egy gombos működtetést is.

Belső átmérő mérés Magasság mérés

Pneumatikus mozgatás

GO/±NG kiértékelés
a megadott felső és alsó tűrés alapján.
A kijelző az oszlopra van szerelve a 
kényelmesebb használat érdekében.  
A mérőfej függetlenül mozog a mérés  
ideje alatt.

Cikkszám: Tartomány mm Merőlegesség Levegő ellátás Lista ár € Akciós ár €
518-230 0 – 350 / 0 – 465* 7  μm nem 3417 2690 
518-232 0 – 600 / 0 – 715* 12 μm nem 4192 3300
518-234 0 – 350 / 0 – 465* 7  μm Igen 3774 2950
518-236 0 – 600 / 0 – 715* 12 μm Igen 4549 3550
* Méréstartomány felfelé emelt szondával

Olvassa be a QR-kódot 
mobilkészülékével 
és nézze meg a 
termékvideónkat a 
YouTube-on

Külön tartozékok 

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
936937 Jelkábel (1 m) 45 –
965014 Jelkábel (2 m) 59 –
02AZD790D U-WAVE csatlakozó kábel 87 70
06ADV380D USB jelkábel (2m) 102 79
06AEG180D AC adapter 6V DC, 2A 68 –

Cikkszám: 518-230

Lista ár: 3417 €

2690 € 
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Az ingyenes Mitutoyo oktatócsomagokat a metrológiai tudástár és referencia anyagai tették 
ismertté. A legújabb kiadás a nagy metrológiai tapasztalattal rendelkező felhasználók számára 
összeállított optikai alapismereteket tartalmazó Mitutoyo Optikai Gyűjtemény. Ez a gyűjtemény 
rövid magyarázatot ad az optikai kifejezésekről, célja, hogy segítséget nyújtson a felhasználó 
számára az optikai jelenségek hatásának azonosításában és kiértékelésében az optikai 
mérőeszközök által létrehozott megfigyelt képeken.

Elérhető 2016. április 1-től. A megrendeléshez kérjük, vegye fel a kapcsolatot Mitutoyo 
képviseletével.

Kérje INGYENES példányunkat itt:
http://www.mitutoyo.hu/hu_hu/education

Mitutoyo Optikai Gyűjtemény
A tökéletes áttekintésért:

Vagy a gyors 
hozzáféréshez  
szkennelje be a  
QR-kódot

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
518-351D-21 Mozgatás markolat nélkül 5804 4590
518-352D-21 Mozgatás markolattal 6110 4790

Színes kijelző: statisztikai feldolgozás / 
mérés orientáció

Lineáris Magasságmérő LH-600 E/EG
†Pontosság: ± (1,1 + 0,6 L / 600) μm L = mérési hossz (mm)
†Méréstartomány: 600mm
†Színes TFT LCD kijelző: Egyszerű menüvezérléssel a kijelzőn
†GO / ±NG kiértékelés
†Pneumatikus meghajtó mechanizmus
†Előre elkészített részprogramok automatikus futtatása

Külön tartozékok 

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
K650986 Tapintó készlet 386 330

Olvassa be a QR-kódot 
mobilkészülékével 
és nézze meg a 
termékvideónkat a 
YouTube-on

Cikkszám: 518-351D-21

Lista ár: 5804 €

4590 €
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Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

178-560-01D SJ-210 Érdesség mérő 2215 1880
178-564-01D SJ-210S Érdesség mérő 4015 3180
178-570-01D SJ-310 Érdesség mérő 4450 3580

Mobil felületi érdességmérés 
SJ-210 / SJ-310
†A hordozható eszközök lehetővé teszik a felületi érdesség pontos 

mérését.
†A praktikus SJ-210 és SJ-310 modellek elérhetők alap érzékelővel, R-típusú 

vonszoló rendszerrel, vagy keresztirányú mérésekhez, mint forgattyús 
tengelyhez, és mély hornyokhoz (S-típus).

†A színes LCD kijelző kiváló leolvashatóságot és háttérvilágítást biztosít a 
sötét környezetben való láthatósághoz.

†Magyar nyelvű menürendszerrel
†Az SJ-310 sorozat az LCD érintőképernyőn a könnyű és egyszerű 

használatot teszi lehetővé.  Beépített nyomtatóval az eredmények, 
profilok, automatikusan vagy igény szerint kinyomtathatók.

†Az SJ érdesség mérők segítségével különböző nemzetközi
†szabványoknak (EN, ISO, VDA, ANSI, JI) egyéni beállítására van lehetőség.
†Mindkét eszköz gyors elemzést tesz lehetővé a felhasználó számára színes 

tűréskiértékeléssel. 

Érzékelő típusa SJ-210 és SJ-310 
Standard

Érzékelő típusa SJ-210 és SJ-310 
R-típus

Érzékelő típusa SJ-210 és SJ-310 
S-típusú

A ragyogó színű LCD egyszerűvé teszi a navigálást.

Érintőképernyő SJ-310 sorozat

Olvassa be a QR-kódot 
mobilkészülékével 
és nézze meg a 
termékvideónkat a 
YouTube-on

Cikkszám: 178-570-01D

Lista ár: 4450 €

3580 €

Cikkszám: 178-560-01D

Lista ár: 2215 €

1880 €
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http://www.mitutoyo.eu/en_us/ 
downloads/software-and-updates/

Ingyenes letöltés!

USB kommunikációs eszköz 
interneten keresztül

Mobil vagy fix érdességmérés - Surftest SJ-410 sorozat
†Hordozható eszköz, amely lehetővé teszi a felületi egyenetlenség könnyű és pontos mérését.
†Az SJ-410 sorozat csúszásmentes kialakítása lehetővé teszi az elsődleges profilok (P), érdesség profilok (R), 

hullámosság profilok (W) mérését. A dőlés kompenzáció lehet ívelt, radiális és ferde.
†Kényelmes használat az egyszerű és intuitív navigációs menünek köszönhetően. Működtethető akkumulátorról is, 

amely lehetővé teszi a helyszíni méréseket.
†Az eszköz rendelkezik a legmagasabb egyenesség meghajtó egységgel, az x-irányú vonszloási hossz hossza 25 mm 

és 50 mm.
†Az ügyfelek választhatnak számos opcionális tapintó közül.
†A nagy 14,5 cm-es színes, többnyelvű LCD érintőképernyő megkönnyíti a leolvasást és működtetést.
†Beépített nyomtatóval az eredmények, profilok, automatikusan vagy igény szerint kinyomtathatók.

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

178-580-01D SJ-411 Érdesség mérő 8430 6980
Cikkszám: 178-580-01D

Lista ár: 8430 €

6980 €
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A készlet tartalma:
• Állítható LED kontúr és felület megvilágítás
• 30x-os nagyítás: objektív (2x) okulár (15x)
• Mérési tartomány 50 x 50 mm (TM-505B) vagy 100 x 50 mm (TM-1005B)

TM mérőmikroszkóp B sorozat

Az új generációs kompakt TM mérőmikroszkóp sorozat 
jól alkalmazható a hosszméretek és szögek mérésére. 
Ellenőrizhető vele a csavarok és fogaskerekek alakja 
a mellékelt szálkereszt segítségével. Az új süllyesztett 
markolatok javítják a hordozhatóságot és a robosztus 
kialakításnak köszönhetően olyan eszköz, amely kiválóan 
alkalmas műhely használatra. Teljesen felszerelt, nagy 
teljesítményű, állítható LED-es fényforrások kontúr és felületi 
megvilágítást biztosítanak optimális fényviszonyok között 
történő munkadarab-ellenőrzéshez.

Termékek széles skálájának mérését teszi lehetővé
Cserélhető mérőlemezek 

Tovább fejlesztett funkcionalitás egyszerűsített gombhasználattal
QM-Data 200, 2D adatfeldolgozó egység további jellemzők mérését teszi lehetővé.
USB CCD kamera okulárcsőhöz történő csatlakoztatásával, digitális képet készíthetünk 
megfigyelésre, képernyőn megjelenő egyszerű mérésekhez és jelentéshez.

Különféle alkalmazásokhoz alkalmas
Számos tartozék kapható, a mérőmikroszkópok funkcionalitásának 
növelésére, így alkalmassá téve őket a különböző fém, műanyag és 
elektronikai ipari alkalmazásra.

Opcionális: QM-Data 200 Opcionális: digitális USB kamera optikai 
adapterrel

TM-505B szett

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
176-818D TM-505B mikroszkóp XY asztal 50 x 50 mm 4403 3350
164-163 2 db digitális mikrométer 0-50/0,001mm 1514 1190
Készlet ár 5917 4540

TM-1005B Szett
Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
176-819D TM-1005B mikroszkóp XY asztal 100 x 50 mm 5783 4350
164-163 2 db digitális mikrométer 0-50 mm 1514 1190
611675-041 Mérőhasáb 50 mm Osztás 2 39 –
Készlet ár 7336 5579

Külön tartozékok 

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

264-155D 2D adatfeldolgozó egység QM-Data 200 (állvány típus) 3049 2400

959149 Jel kábel (1 m) QM-Data 200-hoz 39 –

959150 Jel kábel (2 m) QM-Data 200-hoz 45 –

011466 DMX-2 Digimatic RS232 felületre QM-Data 200-hoz 358 –

63AAA028 Csatlakozó kábel RS232C QM-Data 200-hoz 15 –

937179T Lábkapcsoló QM-Data-hoz 43 –

63AAA001 LED gyűrűs megvilágító egység állítható fényerősséggel 400 –

TM-505B szett

KÉSZLET ÁR

Lista ár: 5917 €

4540 € 
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Választható pixel-fox kamera és  
C-mount adapter.

Választható Deltapix kamera és  
C-Mount adapter

Választható Mitutoyo Vision Egység 10D

MF-B2010C mérőmikroszkóp D generáció

Az új MF-B2010D és MF-B2017D mérőmikroszkópok a 
legmagasabb optikai minőséget és a mérési pontosságot 
kínálják, amely az egyik legmagasabb kategóriájukban. A bevált 
ML sorozatú objektív lencse nagy munkatávolságot, világos 
és tiszta képeket nyújt. Folyamatosan állítható LED kontúr 
és felület megvilágítása optimális fényviszonyokat biztosít 
a munkadarab ellenőrzéséhez és méréséhez. A kényelmes 
30X-nagyítás alap tartozék, a 10X binokuláris szemlencsének 
és 3X ML objektívnek köszönhetően. Az új, vékony 3 tengelyes 
kijelzőt el lehet helyezni az oszlop bal vagy jobb oldalán, hogy 
a legjobb leolvashatóságot biztosítsa az üzemeltető számára. 
A standard USB és RS-232C interfészek rendelkezésre állnak 
opcionális kiegészítőkhöz való csatlakoztatáshoz, mint a Vision 
Unit vagy QM-Data 200 adatfeldolgozó.

Továbbfejlesztett funkcionalitás
QM-Data 200, 2D adatfeldolgozó egység további jellemzők mérését teszi lehetővé.
USB CCD kamera csatlakoztatásával digitális képet készíthetünk megfigyelésre, 
képernyőn megjelenő egyszerű mérésekhez és jelentéshez.
A Vision Unit 10D felhasználóbarát QSPAK VUE szoftverrel, amely az MF mikroszkópot 
egy kifinomult kézi képfeldolgozó rendszerré változtatja.

MF-B2010D szett

MF-B2010D készlet
Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
176-867-10 MF-B2010D mikroszkóp XY asztal 200 x 100 mm 13100 10500
176-393* Binokulár 10x-es nagyítás 1410 1130
176-445D* LED felület és a kontúr megvilágítás 2270 1820
Készlet ár 16780 13450

MF-B2017D készlet
Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
176-868-10 MF-B2017D mikroszkóp XY asztal 200 x 170 mm 16000 12800
176-393* Binokulár 10x-es nagyítás 1410 1130
176-445D* LED felület és a kontúr megvilágítás 2270 1820
Készlet ár 19680 15750
* Az ár csak akkor érvényes, ha a együtt vásárolja MF-B2010D vagy MF-B2017D-val

A készlet tartalma:
• LED kontúr és felület megvilágítás folyamatos fényintenzitás igazítással.
• Kényelmes 30X nagyítás 3X lencsével és 10X binokulárral
• Mérési tartomány 200 x 100 mm (MF-B2010D) vagy 200 x 170 mm (MF-B2017D)

Külön tartozékok 

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

264-155D 2D adatfeldolgozó egység QM-Data 200 (állvány típus) 3049 2400

12AAA807D Csatlakozó kábel RS232C QM-Data 200-hoz 57 –

937179T Lábkapcsoló QM-Data-hoz 43 –

375-054 C-tartó adapter 0,5x kamerához 1550 1240

KÉSZLET ÁR

Lista ár: 16780 € 

13450 € 
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QM-Data 200 OPTOEYE 200 OPTI-FIX szett: 12 db

Profil projektor PJ-A3010F-200 és PJ-A3005F-150

A PJ-A3000 sorozatú profil projektorok függőleges optikai 
rendszerrel rendelkeznek, így kiváló lehetőséget biztosítanak 
a közepes méretű munkadarabok könnyű méréséhez.

Beépített, könnyen leolvasható digitális kijelző az XY mozgáshoz és a  
képernyő forgatáshoz
A lineáris skálák az XY asztalba vannak építve, és egy jeladó a Ø 315 mm-es 
képernyőbe.

Mérési tartomány XY asztal
PJ-A3010F-200: 200 x 100 mm
PJ-A3005F-150: 150 x 50 mm

Gyors asztal mozgatás
Mindkét modell XY asztala fel van szerelve egy gyorskioldó 
mechanizmussal a gyors asztal mozgások céljából

302-702-1D

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €
302-701-1D PJ-A3010F-200 

XY asztal: 200 x 100 mm 
tart. 10X objektív lencse

12875 9700

302-702-1D PJ-A3005F-150
XY asztal: 150 x 50 mm
tart. 10X objektív lencse

11330 8500

Külön tartozékok 

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

264-156D QM-Data 200 adatfeldolgozó egység készüléktartóval 3049 2400

12AAA807D** PJ-A3000 csatlakozó-kábel a QM-Data 200-hoz 57 –

332-151* OPTOEYE 200 élérzékelő 1473 1180

12AAE671 Érzékelőtányér OPTOEYE 200 érzékelőhöz Ø 250 - Ø 350 mm 40 32

937179T Lábkapcsoló 43 –

K550892 OPTI-FIX befogó rendszer 498 399

* Csak QM-Data 200-al használható        ** OPTPEYE 200-al nem használható

Cikkszám: 302-701-1D

Lista ár: 12875 €

9700 €
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QM-Data 200 OPTOEYE 200

Választható  
KA-200 Kijelzővel

Profil Projektor PV-5110

A robusztus PV-5110 profil projektor függőleges optikai rendszere kiváló 
megfigyeléseket biztosít a nagy Ø 508 mm-es vetítő képernyővel, valamint 
a beépített digitális szög kijelzővel.

Mérési tartomány XY asztal
200 x 100 mm

Gyors asztal mozgatás
Az XY asztal el van látva egy gyors-kioldó mechanizmussal a gyors asztal mozgások érdekében.

Digitális kijelző és adatfeldolgozás
Hogy megfeleljen a vevők igényeinek, az XY pad mozgása az opcionális 2-tengelyes KA kijelző  
vagy a fejlett QM-Data 200 processzor segítségével jeleníthető meg.

KA-200 Kijelző OPTI-FIX szett: 12 db

Külön tartozékok a PV-5110 és a PH-A14-ra

Cikkszám Megnevezés Lista ár € Akciós ár €

264-156D QM-Data 200 adatfeldolgozó egység készüléktartóval 3049 2400

332-151* OPTOEYE 200 élérzékelő 1473 1180

12AAE672 Érzékelőtányér OPTOEYE 200 érzékelő PV-5110-hoz 56 45

937179T Lábkapcsoló 43 –

12AAF182 KA-200 KIJELZŐ állvány 91 73

K550892 OPTI-FIX befogó rendszer 498 399

*Csak a QM-Data 200 egységgel

Cikkszám: 304-919D

Lista ár: 15450 €

11600 €
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Az akció érvényes 2016.június 13-tól július 31-ig. Fenntartjuk a technikai változtatások és fejlesztések jogát; az árak csak kereskedelmi ügyfeleink számára érvényesek;
a feltüntetett árak nettó árak EURO + ÁFA-ban értendők. Forintos megrendelés esetén az alkalmazott árfolyam 310HUF/EUR - további információ elérhető: www.mitutoyo.eu. 

Az itt ajánlott termékek szállítása és ára a készlet erejéig érvényes. A technikai változtatások, tévedések és nyomdai hibák jogát fenntartjuk.

3D Koordináta mérőgépek

Érzékelők és elmozdulásméről

Képfeldolgozó rendszerek

Keménységmérők  
és földrengésjelző rendszerek

Alakvizsgáló berendezések

'Linear Scale' útmérő rendszerek

Optikai mérőrendszerek

Kézi mérőeszközök és  
adatátviteli rendszerek

Mitutoyo Hungária Kft.

Záhony utca 7/D. 

1031 Budapest 

Magyarország

Tel. +36 1) 214-1447 

Fax +36 (1) 214-1448

info@mitutoyo.hu 

www.mitutoyo.hu

Megjegyzés: A termék illusztrációk tájékoztató jellegűek. A termék leírása, illetve műszaki jellemzői csak akkor kötelező erejűek, ha 
erről kifejezett megállapodás született.
MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE, QSPAK és U-WAVE a Mitutoyo Corp. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei Japánban 
és/vagy más országokban/régiókban. A KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH bejegyzett védjegye az opti-fix. Excel, Microsoft és a 
Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és / vagy más országokban. FANUC 
A FANUC Ltd bejegyzett védjegye Mitsubishi a Mitsubishi Corp bejegyzett védjegye A Pixel-fox a dhs Dietermann & Heuser Solution 
GmbH bejegyzett védjegye. Siemens a Siemens AG bejegyzett védjegye. Thiokol a TORAY Fine Chemicals Co., Ltd bejegyzett védjegye. 
TÜV bejegyzett védjegye a TÜV Rheinland AG-nek. YouTube a Google Inc bejegyzett védjegye. Az itt említett egyéb termék, cég-, és 
márkanevek itt csak azonosítás céljából szerepelnek,melyek valószínüleg a saját tulajdonosaik által védjegyeztetettek

Keresse további termékleírásainkat és 
termékkatalógusunkat

www.mitutoyo.hu

Bármilyen kihívással is kelljen szembenéznie, a 
Mitutoyo támogatja Önt az elejétől a végéig.

A Mitutoyo egy olyan cég, mely nemcsak kiváló minőségű 
mérőeszközöket gyárt, hanem szakképzett támogatást nyújt 
az eszköz élettartamának teljes idejére és olyan teljes körű 
szolgáltatásokat is, amelyek biztosítják, hogy Ön és kollégái 
számára ez a befektetés a lehető leghasznosabb legyen.

A kalibrálási és javítási szolgáltatásokon kívül a Mitutoyo 
termék., és metrológiai képzést is kínál, valamint informatikai 
támogatást nyújt a modern precíziós méréstechnológiában 
használatos szoftverekhez. Igény szerint személyre szabott 
mérési megoldásokat is tervezünk, kiépítünk és tesztelünk. 
Amennyiben azt költséghatékonynak találjuk, az Ön kritikus 
mérési nehézségeit megoldjuk házon belül.

PRECIMER KFT
Mitutoyo Európa Központ által elfogadott hivatalos magyarországi képviselet!

Az akcióban szereplő termékeket megvásárolhatja személyesen is. 
Méréstechnikai szaküzletünk címe:  

1163 Budapest, Cziráki utca 32.   
Tel.: +36-1-383-7705      Fax.:+36-1-383-1985      

E-mail.: mitutoyo@mitutoyoshop.hu     Web.:https://mitutoyoshop.hu

https://mitutoyoshop.hu



